
Оператори използвани в заявките в Microsoft Access 

Освен стандартните възможности за дизайн на заявки в Microsoft Access, където се 
ползват полетата Field, Table, Show, Sort, Criteria or и др, или аналогичните команди на 
SQL израза SELECT, FROM, ORDER BY, WHERE и др. в заявките на Microsoft Access 
могат да се ползват и още няколко оператора. 

Това са: And, Or, Not, Like, Between, In. Тези оператори са само част от всички 
налични оператори в Microsoft Access и се използват само в Criteria на дизайнера на 
заявки. Останалите оператори ще бъдат обсъждани заедно с вградените функции в 
Microsoft Access. 

 
Like е оператор, който дава възможност да се прави филтър по шаблон. Операторът 

Like се поставя в полетата Criteria или or, или в клаузата WHERE. Шаблонът позволява 
да се създава филтър не само при пълно съвпадение, но и при дадена степен на подобие. 

(Примерите по-долу са взети от Help на MS Access 2003) 

Вид подобие Шаблон Съвпадение  
(връща True) 

Няма съвпадение 
(връща False) 

Много символи a*a aa, aBa, aBBBa aBC 
 *ab* abc, AABB, Xab aZb, bac 
 ab* abcdefg, abc cab, aab 
Специален символ a[*]a a*a aaa 
Единичен символ a?a aaa, a3a, aBa aBBBa 
Единична цифра a#a a0a, a1a, a2a aaa, a10a 
Диапазон от символи [a-z] f, p, j 2, & 
Извън диапазон [!a-z] 9, &, % b, a 
Не число [!0-9] A, a, &, ~ 0, 1, 9 
Комбинирано a[!b-m]# An9, az0, a99 abc, aj0 

 
 
In е оператор, който дава възможност да се изброят стойностите чрез които създаваме 

филтър. 
Например: ако в Criteria на колона Ime напишем: 
In ("Иван";"Петър";"Стоян";"Димитър")  
ще се покажат всички записи, които имат първо име Иван, Петър, Стоян, Димитър. 
 
And, Or, Not са логически оператори, които комбинирани помежду си или с другите 

оператори създават сложни филтри в заявките. 
 
Операторът Or изисква поне едно от двете условия да бъде истина 
Например: ако в Criteria на колона Ime напишем: 
"Иван" Or "Петър" Or "Стоян" Or "Димитър" 
ще се покажат всички записи, които имат първо име „Иван”, „Петър”, „Стоян”, 

„Димитър”. 
На пръв поглед двата оператора дават един и същи краен резултат, но ако погледнем 



SQL израза, ще забележим, че единият е значително по-кратък от другия. 
Израз с In 
WHERE ((([tbl Uchenik].Ime) In ("Иван","Петър","Стоян","Димитър"))) 
Израз с Or 
WHERE ((([tbl Uchenik].Ime)="Иван" Or ([tbl Uchenik].Ime)="Петър" Or ([tbl 

Uchenik].Ime)="Стоян" Or ([tbl Uchenik].Ime)="Димитър")) 
 
Операторът And изисква и двете условия да бъдат истина, за да покаже резултат 

истина. 
Например: Ако искаме да покажем всички хора, които се казват „Иван” и имат 

фамилно име „Иванов” можем да напишем в Criteria на колона Ime „Иван” и на същия ред 
в колона Familia „Иванов”.  

Друг вариант е в Criteria на колона Ime да напишем: 
"Иван" And [tbl Uchenik].[Familia]="Иванов" 
И двата израза дават един и същи краен резултат. 
 
Оператор Not служи за отрицание на условието, пред което е поставено. 
Например изразът: 
Not ("Иван" And [tbl Uchenik].[Familia]="Иванов") 
ще покаже всички записи, на които името не е „Иван”, а фамилията „Иванов” 
 
Оператор Between And служи за задаване диапазон между първата и последната 

стойност, които да се покажат. 
Например ако в Criteria на колона EGN напишем израза: 
Between "9506*" And "9508" 
Ще се покажат всички записи на хора с ЕГН 9506000000 и 9507999999. С тази 

команда границите не се включват, т. е. няма да се покаже ЕГН 9808000000, ако такова 
ЕГН съществуваше. 

 
Константа IsNull служи да определи полетата, които не съдържат стойност. По-често 

тази константа се ползва в комбинация с оператор Not, за укажем полетата, които 
съдържат данни. 

 


